
 

 

 خارج کشور یکبیانیه حمایتی نهادهای چپ و دمکرات

 از گردهمائی تشکلهای مستقل کارگران، بازنشستگان و معلمان در  
 کنیم! حمایت  در مقابل وزارت کار دنفاس ۱۷

 برای مزد شایسته و تامین معیشت همگانی

کارگری  مستقل  کارگران    ،تشکلهای  سندیکای نیشکرسندیکای  تپه،  هفت 
بیانیه مشترکی در کارگران شرکت   بازنشستگان و معلمان  واحد، تشکلهای 

صادر   مردم  اکثریت  بار  مشقت  اقتصادی  وضعیت  و  مزد  و  کردمورد  ند 
از بیانیه خواسته های مشترک خود را به روشنی اعالم نمودند.   در بخشی 

 مشترک چنین آمده است:

 ازیمورد ن  روزمره و  حتاجی کاالها و ما  متیو ق  کندی م  دادیو تورم ب  ی گران"  
هفتگ م   ی مردم،  گران  روزانه  گاه  آن  شودی و  جمله  از  مکه  به    توانی ها 

کم  های خوراک  متیق در  که  کرد  از  اشاره  مقامات    کیتر  گفته  به  بنا  سال 
واقع   ۷ از    شیب  ی رسم در  که  داشته  رشد  ا  شی ب  تی درصد  . تاس   نی از 

ه و بخش و مقامات متداول شد  نی از مسئول  ی برخ  نیدر ب  یاختالس و دزد
اجتماع   ی ع یوس ثروت  م   ی از  تاراج  به  را   روسیو   یر یگ. همهبردی در کشور 

از   ی قابل توجه  یها گذاشته و بخش  ی منف   ری از مشاغل تاث  یار یکرونا بر بس
داشته و به   یرصعودیدالر س  متیبرده است. ق  نیرا از ب  ی شغل  یهافرصت

افزا است.  زده  دامن  کشور  در  تورم  رشِد  به  خود  بن  شی نوبه   ،یکار یرخ 
باال   یادیز  زانینرخ تورم، شاخص فالکت در کشور را به م  شیهمراه با افزا

شرا در  که  جا  آن  تا  است.    نیب  یدرصد۳٦٠شکاف    کی   ی کنون  طیبرده 



 

 

و    ی غن  نیاول و دهم وجود دارد که موجب شده است فاصله ب  یهادهک
 " در جامعه به مرِز انفجار برسد. ریقف

در مقابل وزارت    ۱۳۹۹اسفند    ۱۷ردهمائی مشترک در  گ  در ادامه این بیانیه، 
 ند.  ددا فراخوانرا  ۱۰/۳۰کار و رفاه ساعت 

دمکرات  و  چپ  نهادهای  مشترک   یکما  بیانیه  از  کامل  حمایت  ضمن 
آنها  اعتراضی  از حرکت  معلمان  و  بازنشستگان  کارگری،  تشکلهای مستقل 

وسیعا را  آنها  اعتراض  و  خواست  صدای  و  نموده  اطالع    پشتیبانی  به 
تشکلهای کارگری، آزادیخواه و مترقی درسطح بین المللی رسانده و فعاالنه 

 همبستگی آنها را با مبارزات جاری در ایران جلب خواهیم نمود. 

 ! رزم مشترک، درمان نخواهد شد یدرد مشترک، ب نیا
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